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Efter bestyrelsesmødet i DN Mariagerfjord d. 12. april udkommer dette nyhedsbrev, som belyser nogle af de 

sager og opgaver DN Mariagerfjord tager sig af. 
Bestyrelsesmedlemmer af DN Mariagerfjord skriver om emner de er engagerede i og der har i denne udgave været 

gang i tastaturet hos formand Ole Guldberg, som har hele 3 indlæg med i denne udgave af NYT fra DN 

Mariagerfjord.  

 Små biotoper forsvinder fra landskabet. 

 Vandløbslav og vandløbsvedligeholdelse. 

 Råstofplanen. 

 Resultat af affaldsindsamlingen den 22. april 2012. 

 Arrangementer og møder. 

Hvis du har bekendte der kunne have interesse i dette nyhedsbrev, så send den endelig videre med en opfordring om 

at melde sig til nyhedsbrevet. 

Der er rigtig mange andre aktiviteter og sager i DN Mariagerfjord, derfor er DN Mariagerfjord opdelt i 4 geografiske zoner, 

hvor de aktive medlemmer/frivillige tager sig af de sager/initiativer der opstår i området. Endvidere er der også 

temagrupperne og projektgrupperne der tager sig af specifikke opgaver eller sager. Hvis du ønsker at vide mere om DN 
Mariagerfjord så læs mere her... 

   

  

Småbiotoper i landskabet 

forsvinder. 
Småbiotoper er mindre træ- eller 
buskbevoksninger, 
småvandhuller/vådområder og levende 
hegn. 
Indtil midten af forrige århundrede var der masser af disse 

småbiotoper i landbrugslandet, til stor gavn for dyre- og 
plantelivet. Men som følge af landbrugets strukturrationalisering 

er de forsvundet i stort tal. 

Danmarks Naturfredningsforening er flere gange blevet kontaktet 

af folk, der ikke kan forstå, at en landmand har lov til at fjerne et 
levende hegn, en mindre trægruppe eller et lille vandhul. 

Vi kan kun svare, at det kan vi heller ikke forstå, men at vi 

desværre ikke kan gøre noget ved det, da der er tale om ikke-

beskyttet natur. 
Mange landmænd hævder, at de er gode naturforvaltere. Men de, 

der i rationaliseringens hellige navn fjerner disse små 

naturområder med hård hånd, vil vi ikke kalde gode 
naturforvaltere. 

  

 
Træer og krat i landskabet 
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Danmark er det mest intensivt dyrkede land i Europa og 
landbrugsjorden udgør 63% af Danmarks samlede areal. Det er 

derfor uforståeligt, at det virkelig skal være nødvendigt, at øge 

arealet minimalt ved f.eks. at fjerne en mindre trægruppe, så 

maskinerne uhindret kan køre frem over marken. Det forarmer 
landskabet og naturen, som vi i forvejen ikke har for meget af. 

Så derfor er vores opfordring til landmanden: Lad dog de 

småbiotoper stå! Så gør du både naturen og os, der holder af den, 

en stor tjeneste. 
Ole Guldberg 

Formand DN Mariagerfjord 

Tlf. 98542122  
Levende hegn 

 
Træer og krat i landskabet 

   

  

Vandløbslav og 

vandløbsvedligeholdelse. 
Vandløbslavene samler sig tilsyneladende 
nu i en forenet kamp mod Mariagerfjord 
Kommune, idet man har den opfattelse, at 
vandløbene ikke vedligeholdes i 
tilstrækkelig grad. 
Ifølge vandløbsloven skal vandløbsvedligeholdelsen ske på en 
måde, så den medvirker til at opfylde miljømålsætningen for 

vandløbene. Hensynene til vandafledning, og natur og miljø er 

formelt ligestillede. Det er værd at bemærke, at de fleste steder 

kan en skånsom grødeskæring udføres, samtidig med at den 
regulativ-fastsatte vandføringsevne opretholdes. 

I forhold til tidligere tiders meget hårdhændede 

vandløbsvedligeholdelse er det Danmarks 
Naturfredningsforenings (DN’s) opfattelse, at den vedligeholdelse 

af vandløbene, som Mariagerfjord Kommune i dag udfører, er 

eksemplarisk og til stor gavn for naturen og miljøet, men at den 

også tilgodeser vandføringsevnen. 
At visse lavbundsområder til tider bliver oversvømmet, er for så 

vidt kun til gavn for miljøet. Man skal i den forbindelse være 

opmærksom på, at vandløbsmyndigheden alene har pligt til at 

overholde regulativets vandføringskrav, men ikke til at 
dyrkningssikre de vandløbsnære arealer. 

Desuden vil de kommende 10 meter bræmmer i sig selv være en 

løsning på dette ”problem”, og i øvrigt medvirke til en betydelig 

reduktion i tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet. Så det er 
naturligvis et tiltag, som DN i høj grad påskønner. 

  

 
Maren mølle bæk finder sit gamle løb 

 
Villestrup å ved Oue mølle 
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Alt i alt skal DN derfor opfordre kommunen til at stå fast og 
fortsætte med den lempelige vandløbsvedligeholdelse, man i de 

senere år har praktiseret. 

Ole Guldberg 

Formand DN Mariagerfjord 
Tlf. 98542122 

   

  

  

Råstofplanen. 
Regionens råstofplan har endnu engang været til høring og vi har haft 
mulighed for at komme med indsigelser og kommentarer. 
De to områder, der er på tale i Mariagerfjord Kommune, er Gunderup og Sdr. Onsild. 

For Gunderups vedkommende indebærer forslaget, at en betydelig del af Nonneholt skov vil forsvinde. Det har vi 

protesteret imod, idet der er tale  om fredskov med store naturværdier og mange fortidsminder, foruden at det er en 
bynær skov med stor rekreativ benyttelse. 

Til alt held har Naturstyrelsen nu nedlagt veto mod, at Nonneholt bliver udlagt til råstofindvinding. 

Med hensyn til Sdr. Onsild er det vores opfattelse, at det påtænkte 

graveområde skal reduceres, så fredskov og øvrig beskyttet natur udtages. 
For at undgå lange transportveje med store mængder råstof, med 

betydelige  miljøproblemer til følge, er det i øvrigt vores forslag, at man 

planlægger på en sådan måde, at udvindingen sker mere lokalt. 

Planen er endnu ikke vedtaget, men vi håber naturligvis på, at vores 
indvendinger bliver taget til følge. 
Ole Guldberg 

Formand DN Mariagerfjord 

Tlf. 98542122 

   

  

 
Borgmester H. C. Maarup var med i Hobro. 

 
De unge i Hadsund samlede også. 

Rekordhøst igen i år - af SKRALD ! 
I alt 687 borgere samlede affald i 
Mariagerfjord Kommune, og ”høsten” blev 
til 3,84 tons, inklusive 6.339 dåser. 
Den årlige affaldsindsamling der fandt sted søndag den 22. april og 
ugen forud, slog alle rekorder i Mariagerfjord Kommune. I alt 

samlede 687 borgere affald, og ”høsten” blev til 3,84 tons, inklusive 

6.339 dåser. 

Til sammenligning, var der i 2011 450 indsamlere og høsten var 
2,02 tons med 1.848 dåser. I år var det kun én kommune i hele 

Region Nordjylland, der indsamlede mere affald end i 

Mariagerfjord, og Mariagerfjord fik første plads på antallet af 

indsamlede dåser. 
 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) Mariagerfjord, sammen 

med kommunen stod for indsamlingen, med støtte fra Grønt Råd. 

Borgmesteren og andre lokale politikere var med. 13 
borgerforeninger, andre lokale grupper og 4 skoler deltog, samt flere 

individuelle personer og familier. Dertil kommer, at flere skoler og 

borgerforeninger også har planlagt affaldsindsamling i maj måned.  

 
Vi siger en stor tak til alle, der deltog. Det er glædeligt, at der år for 

år er flere der vil være med til at sende budskabet om at lade være 

med at smide affald i naturen. Vi ser frem til, at der en dag ikke 

længere flyder affald i naturen, også selvom det tager nogle år at 
opnå. 

Affaldsindsamlingen er en landsdækkende begivenhed, så læs om 

resultaterne fra andre kommuner her... 
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og de unge i Hobro sorterede på livet løs. 

Affaldsindsamlingskoordinator 

Alan Phipps 
Medlem af Bestyrelsen 

Tlf. 61990365 

   

  

Møder og Arrangementer: 
DN Mariagerfjord: 
11-06-2012  Bestyrelsesmøde i Mariager kl. 18 30. 

08-05-2012  Aftentur i Hobro Østerskov  

29-05-2012  Forårets blomster ved St. Blåkilde  

30-05-2012  Rigkær og kildevæld i Kastbjerg Ådal  
30-05-2012  Naturvandring i Lindale   

06-06-2012  Indvielse af Løvdalruten  

28-08-2012  De nye stier ved Kastbjerg Ådal (Naturgenopretningsprojektet)  

09-09-2012  Skrødstrupskoven, Odderhuset og en gammel kriminalhistorie. 
Tid og sted for de ovenstående ture findes her... 

Følg med i hvad der ellers er af opslag på DN Mariagerfjord kalenderen her... 

Find foldere til lokale ture i Mariagerfjord på DN Mariagerfjord. 

DN generelt: 
Naturens Universitet holder rigtig mange gode og lærerige kurser i løbet af 
året.  Find dem her... 

Andre: 
Naturguiden 2012 indeholder et væld af naturture - mange af dem i Mariagerfjord 

kommune. Hent den ved at klikke på billedet. 

  
 

Om NYT fra Mariagerfjord 
NYT fra DN Mariagerfjord udsendes efter hvert bestyrelsesmøde. Nyhederne vil blandt andet handle om den lokale indsats for 

natur og miljø, tips om møder og kurser samt aktiviteter i naturen og natur- og miljøemner af lokal interesse. Du er velkommen til 

at videresende NYT fra DN Mariagerfjord til andre, der kan være interesserede. 

 Læs mere om DN Mariagerfjord på www.dn-mariagerfjord.dk 

 Læs mere om DN's nationale arbejde på www.dn.dk 

Ønsker du ikke længere at modtage NYT fra DN Mariagerfjord, skal du afmelde dig HER. 

Ønsker du at tilmelde dig med en anden emailadresse, skal du først afmelde din nuværende emailadresse og derpå tilmelde dig 

igen.  

Nyhedsbrevet er redigeret af Mona Phipps - Webmaster DN Mariagerfjord 
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Om DN 
 

DN arbejder for mere natur, et bedre miljø og med bekæmpelse af klimaproblemer. Vi spreder viden om natur og miljø, 

skaber løsninger og påvirker politikere og myndigheder. DN har  133.000 medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale 

afdelinger. 

                        Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen  
 

 

> Afmeld nyhedsbrevet på dn.dk/nyhedsbrev    > Følg DN på Facebook     
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